
Zápisky z ME mládeže 2015 I 
aneb 

střídavě oblačno, místy zataženo

Ptáte-li se, zdali název článku souvisí se šachama, či s počasím, máte pravdu pokud hádáte 
obojí. Šachově se na ME někomu daří více, někomu méně. A úvodní teplé prosluněné dny 
vystřídal  během třetího kola šampionátu vydatný přímořský déšť  doprovázený bouřkami. 
Pojďme však pěkně popořádku.

Do dějiště  letošního ME mládeže,  tj.  přímořského městečka Poreč  v Chorvatsku,  jsme se 
vypravili osmi auty. Všichni dorazili bez problémů, někteří si během neděle stihli prohlédnout 
i moře a v pondělí 21. září 2015 se mohly rozběhnout úvodní boje evropského šampionátu 
mládeže od osmi do osmnácti  let.  Hrací  místností  je  velký sportovní  stadion,  kde se bez 
problémů vejdou všichni účastníci ME a do ochozů pro diváky se stejně tak bez problémů 
vejdou všichni trenéři a doprovodné  osoby. Rovněž ubytování je velmi pěkné, úplně nejvýše 
pak  hodnotím  stravu,  která  je  skutečně  luxusní  a  výběr  při  každém  chodu  je  natolik 
rozmanitý, že si člověk musí dávat opravdu velký pozor, aby nepřibral pěkných pár kilo... :) 
Jen je  škoda,  že nejsme ubytovaní  u sebe,  ale  rozházeni  v podstatě  do všech šesti  pater 
našeho hotelu Valamar Crystale. 

K pořadatelům mám rozhodně větší výtky. Především co se týče rozlosování, které bývá z pro 
mě záhadných důvodů velmi pozdě po skončení kola (například včera ještě ani v deset hodin 
nebyla nalosována jediná kategorie!).  Úplně nepochopitelné to pak bylo po druhém kole, 
které začínalo už v deset hodin dopoledne (doteď přesně nevím proč) a nasazení pak bylo… 
v devět  hodin  večer!!  Důvod  nám  všem zůstává  rovněž  zcela  utajen...  Kromě toho  však 
musím  konstatovat,  že  vše  běží  celkem  po  másle,  naštěstí.  Hrací  místnost  je  od  hotelů 
vzdálena zhruba dva kilometry, pročež mezi nimi pendlují autobusy. My to řešíme také auty 
(což se hodilo zejména po třetím kole, kdy ještě i večer lilo doslova jako z konve), během 
prvních dvou dnů jsme rovněž někteří chodili  pěšky, příjemná dvacetiminutová procházka 
před partií vhodně osvěží mozkové závity... :)

Z českých zástupců se zatím bohužel vůbec nedaří Nele Pýchové (D16), která hraje hluboko 
pod své možnosti. Snad se její výkony brzy zlepší! Naopak výborně hraje  Martin Blahynka 
(H18, 3,5/4!),  velmi dobře mu sekundují  Terka Beluská (D16, 3/4) a  Ondra Švanda (H12, 
3/4). Pikantní je, že hned v prvních dvou kolech jsme byli svědky dvou českých soubojů: hned 
na  úvod se  střetly  ve  vzájemném duelu  Jitka  Jánská s Lenkou  Rojíkovou (D18)  a  v kole 
druhém Terka Beluská s Nelou Pýchovou (D16). Holky si ovšem nic nedarovaly a řezaly se 
hlava nehlava, z čehož vítězně vzešly Jitka s Terkou.

V pátek nás čeká páté kolo, po kterém je na programu volný den. Pevně věřím, že se počasí 
umoudří a pustí nás v sobotu do moře... :)

Níže si můžete prohlédnout tabulku s výsledky a několik fotografií z místa konání letošního 
ME mládeže.



Výsledky české reprezentace po 4. kole

Hrací sál ME zející zatím prázdnotou (foto: oficiální stránky turnaje)



Josef Havelka (H16) ve druhém kole okusil pocit hrát na první šachovnici evropského 
šampionátu (foto: oficiální stránky turnaje).

Tereza Beluská (D16) zatím předvádí výborné výkony (foto: oficiální stránky turnaje).



Již zaplněný sál sportovní haly mladými šachisty a šachistkami, bojujícími o tituly evropských 
šampiónů a šampiónek pro rok 2015 (foto: Dejf).

GM Vladimír Talla analyzuje partii Terky Beluské (D16). Přihlíží Ladislav Kopec a Ondra 
Skýpala (H10) (foto: Dejf).
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